Tjeckiska

VÍTÁME VÁS V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU

Vám jako rodičům velmi rádi umožníme umístit vaše děti do našeho předškolního
vzdělávacího střediska a vy můžete jít do práce nebo studovat. Náš vyškolený
personál se o vaše dítě postará tím nejlepším způsobem. Naše prostředí je
přizpůsobeno potřebám dětí, aby se mohly v průběhu svého růstu rozvíjet.
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Když vaše dítě v předškolním vzdělávacím středisku začíná
Když vaše dítě začíná v předškolním vzdělávacím středisku začíná, je důležité, aby jej jeden nebo oba rodiče
při návštěvě místa denní péče doprovodili a spolu s ním prošli úvodním obdobím zvykání si na nové
prostředí.
V průběhu tohoto úvodního období budou mít oba rodiče i dítě příležitost se procházet a zjišťovat, jak
zaměstnanci pracují a jak je prostředí přizpůsobeno pro potřeby dětí. Jakmile se bude dítě cítit spokojené
a v bezpečí, mohou rodiče dítě v zařízení nechat samotné. Vždy uvítáme, když se na nás budou rodiče
obracet s různými dorazy nebo připomínkami, které se budou týkat jejich dítěte, aby získali lepší představu
o tom, jak středisko funguje a pracuje. Zaměstnanci jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.
Přiměřená délka úvodního období je 5–10 dní. Na datech úvodního období se domluvte s pracovníky
střediska. Úvodní období je zdarma.

Praktické rady při umístění vašeho dítěte do střediska
•
•
•
•

Vaše dítě vždy předávejte pracovníkovi střediska.
Nezůstávejte příliš dlouho. Po bezpečném předání vašeho dítěte do rukou pracovníků střediska
odejděte.
Rozlučte se například slovy: „Tak ahoj“, „Já už jdu“, „Uvidíme se později“, „Užij si to tu“.
Nemějte obavu, pokud vaše dítě začne trochu plakat. Obvykle se velmi rychle uklidní.
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Hlavní hodnoty předškolního vzdělávacího střediska

BEZPEČNOST
-

Nejlepší zájem dítěte
Bezpečné dětství
Sociální komunita

VNITŘNÍ HODNOTY DÍTĚTE
-

PROFESIONALITA

Jedinečné a vzácné
Rovnost
Různorodost

-

ZDRAVÝ A UDRŽITELNÝ
ŽIVOTNÍ STYL
Ekologické myšlení
Jídlo – odpočinek –
cvičení

-

Vedení
Citlivost
Vnímavost

RESPEKT
-

Pozornost
Přemýšlení
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Děti se učí hrou

Motorické dovednosti

Hry jsou pro děti důležité. Hraním se
u dětí rozvíjejí myšlenkové
dovednosti, představivost, schopnost
dávat a přijímat pokyny a schopnost
spolupracovat.

Motorické dovednosti dětí jsou procvičovány každý
den. Jejich jemná motorika je procvičována při hře,
vystřihování a nalepování, stavění, kreslení a při
různých dalších aktivitách. Jejich hrubá motorika je
procvičována při fyzických aktivitách, jako je běh, šplh
a hraní na pískovišti.

Příroda
Procvičování jazyků
Trávíme
Hodněhodně
pracujeme
času vnapřírodě,
jazykových
kde se
schopnostech dětí,
děti
abychom
dozvídají
rozvíjeli
různé věci
jejicho slovní
ročníchzásobu a schopnost
obdobích,
vyjadřování.
rostlinách
Čtemea sizvířatech.
pohádky, básničky a rýmovačky
Zážitky
a hrajeme
z přírody
celou
jsou
řadu
dobré
jazykových
pro zdraví
her. Každodenní
a tělesnou
mluvení zdatnost
s dětmi jedětí
dalším
a pomáhají
způsobem, jakým rozvíjíme
stimulovat
jejich slovní
jejich
zásobu
představivost.
a porozumění jazyku.

Rozvrh péče

P
Ř
Í
B
Ě
H

POBYT
VENKU
RŮZNÉ AKTIVITY

RŮZNÉ AKTIVITY

ZAHÁJE
NÍ DNE

ROZVRH DENNÍ PÉČE

Doba péče o dítě obecně vychází z pracovní doby rodičů. Rodiny si měsíčně platí určitý počet hodin
v souladu se svými potřebami. Doba péče o dítě je pak automaticky zarezervována v programu Päikky. Více
informací vám poskytneme ve středisku.
Dohodnuté časy musí být dodržovány! Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho rodiče, vždy to
středisku oznamte. Ze střediska denní péče mohou děti vyzvedávat pouze dospělé osoby.

4

Tjeckiska

Strava a speciální diety
Malé děti potřebují v průběhu dne jídlo, aby doplnily energii a cítily se dobře. V průběhu dne poskytujeme
ve středisku snídani, oběd a svačinu. Pokud má vaše dítě jakoukoli alergii na jídlo, informujte nás o tom.
U alergií na jídlo vyžadujeme potvrzení lékaře!

Oblečení
Každý den chodíme ven bez ohledu na počasí! Děti musí mít praktické oblečení a také náhradní oblečení.
Musí být oblečeny teple, aby se nenachladily. Čerstvý vzduch je pro děti dobrý a pomáhá jim zůstat čilými
a zdravými.
Při deštivém počasí děti potřebují pláštěnky a gumáky.

V zimním období musí děti mít teplé oblečení – kombinézy, bundy, čepice a rukavice!

Na každý kus oblečení napište jméno dítěte!
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Vhodnou obuv pro venkovní nošení. Letní i zimní obuv.

Nemocné děti
Pokud je vaše dítě nemocné, vždy o tom středisko/pracovníky informujte. Když jsou děti nemocné, měly by
zůstat doma, z části proto, aby nenakazily ostatní děti, a také proto, že se musí zotavit.
•
•

Pokud má vaše dítě horečku, mělo by zůstat doma, dokud nebude celý den bez horečky!
Po střevní chřipce/průjmu by vaše dítě mělo zůstat doma nejméně 48 hodin poté, co mělo průjmy
naposledy.

Poplatek za předškolní vzdělávací středisko je založen na hrubém příjmu rodičů a velikosti rodiny
v souladu se zákonem o poplatcích za děti v předškolním vzdělávání.
•
•
•

Poplatek je obci fakturován za celý měsíc.
Pokud neposkytnete informace o vašem příjmu, bude automaticky uplatněn nejvyšší poplatek.
Obec vám zodpoví jakékoli dotazy týkající se poplatku.
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Partneři
V rámci předškolního vzdělávání podle potřeby spolupracujeme s odbornými učiteli předškolní péče,
poradci, sociálními pracovníky a pracovníky v oblasti zdravotní péče, psychology a terapeuty. Jakákoli
taková spolupráce se provádí po dohodě s opatrovníkem dítěte.
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